
 

1 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000054750 
Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija  

tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv 

Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

2017.gada 28.septembrī                                   Nr. 11 

 

Atklāta sēde sasaukta plkst. 1500 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs 

Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja  Ilga Broka 

 

DOMES  SASTĀVS: 
 

1.   Deputāts Jānis Erels  - piedalās  

2.   Deputāte Janīna Grudule  - piedalās  

3.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  

4.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

5.   Deputāts Austris Kokars  - nepiedalās (komandējumā) 

6.   Deputāts Nauris Lazda  - piedalās  

7.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

8.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās 

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Lana Ukrija-Kaļinovska – juriste; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

Informācija 

 

1. Par zemes ierīcības projekta “Aigas” apstiprināšanu 

2. Par adreses dzēšanu 

3. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu 

4. Par zemes nomu 

5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Raimondam Loginam 

6. Par atbalstu biedrības “Ļovāni” projektam “Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana Ļovānos”  

7. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

8. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 
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9. Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu 

10. Par dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu 

11. Par sociālo dzīvokļu īri 

12.  Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

13. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu 

14. Par telpu nomas maksas noteikšanu 
 

Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina 

deputātus balsot par vēl 2 izskatāmo jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, 

M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

Iekļaut papildu darba kārtībā 2 izskatāmos jautājumus.  

 

Informācija  
 

 Pašvaldības izpilddirektors Ivars Ikaunieks informē par aktuālajiem darbiem un 

notikušajiem pasākumiem novadā aizvadītā mēneša laikā.  

Uzsākts jauns mācību gads. Šogad skolēnu pārvadājumiem tiek izmantoti 2 pašvaldības 

transportlīdzekļi. 

Septembrī darbu ir atsācis baseins. 
 Aizvadīto lietavu dēļ ir nodarīti nelieli postījumi novada ceļiem; tās ir ietekmējušas 

celtniecības darbus, īpaši pils jumta nomaiņas sakarā. 

 Ir saņemts vērtīgs humānās palīdzības sūtījums no sadraudzības partneriem Vācijā – 

funkcionālās gultas. Tās ir nodotas pansionātam un veselības aprūpes centram.  
 

1. 

Par zemes ierīcības projekta “Aigas” apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

 Izskatot SIA “Ametrs” zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes 18.09.2017. iesniegumu ar 

lūgumu apstiprināt nekustamā īpašuma “Aigas” zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 008 

0102 sadalīšanai izstrādāto zemes ierīcības projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, MK 02.08.2016. 

noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.un 28.punktiem, MK 

20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 6., 16.1., un 30.punktiem, MK 

08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas 

plānojumu 2014. -2025.gadam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 

(J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” 

– nav, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā  īpašuma “Aigas”, Murmastienes  

pagastā, Varakļānu nov., (kad.Nr.7078 008 0102) zemes vienības ar kad.apzīm. 7078 008 0102 

sadalīšanai:  

 1.1. apstiprināt  paliekošajai  zemes vienības  ar kadastra  apzīm. 7078 008 0102 (saskaņā 
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ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu Nr.1) platību 3,1 ha; 

 1.2.  apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0291 un uz tās 

esošajām ēkām adresi “Aigas”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4836; 

 1.3. apstiprināt paliekošai zemes vienībai ar kadastra  apzīm. 7078 008 0293 (saskaņā ar 

zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu Nr.3) platību 3,2 ha; 

 1.4. mainīt paliekošajai  zemes vienībai  7078 008 0293 – 3,2 ha platībā zemes lietošanas 

mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods – 0101), uz 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods – 0201); 

 1.5. apstiprināt atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 008 0290 (saskaņā ar 

zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu Nr.2) platību 4,5 ha;  

 1.6. apstiprināt jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7078 008 0290 nosaukumu “Purenes”; 

 1.7. noteikt atdalāmai zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 7078 008 0290 – 4,5 ha  

platībā zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods – 0101). 

 

 2. Zemes gabalu platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā apjomā 

kadastrālās uzmērīšanas gaitā.  

 

 3. Noteikt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:   

 3.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0291: 

3.1.1. kods 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem lauku apvidos; 

3.1.2. kods 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu 

līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem; 

 3.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0290: 

3.2.1. kods 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), 

kā arī uz tās esošas hidrotehniskās būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 

lauksaimniecībā izmantojamās zemēs; 

 3.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0293: 

3.3.1.  kods 7311040900 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), 

kā arī uz tās esošas hidrotehniskās būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža 

zemēs. 

 

 4. Projektēto piebraucamo ceļu zemes gabaliem ar kadastra apzīm. 7078 008 0290 un 

7078 008 0293 zemes atsavināšanas gadījumā iekļaut kā nosacījumu atsavināšanas līgumā. 
 

2. 

Par adreses dzēšanu 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

 Izskatot Nekustamā īpašuma nodaļas sagatavoto priekšlikumu par adreses dzēšanu no 

Adrešu reģistra, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 17.panta 4.1 daļu, MK 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas 

noteikumi”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, 

D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Dzēst no Adrešu reģistra zemes vienībai ar kad.apzīm. 7078 008 0102 adresi “Pušču 

Aigas”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4836, sakarā ar zemes vienības sadalīšanu. 
 

3. 

Par zemes starpgabala statusa noteikšanu 
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Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

 Izskatot  Konstantīna Tropa pilnvarotās personas Līgas Upenieces 21.09.2017. 

iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

Zemes ierīcības likums” 1.pantu, ņemot vērā Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-

2025.gadam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, 

D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atzīt nekustamā īpašuma “Aizpurves Pīlādži” (kadastra Nr. 7078 004 0135) zemes 

vienību ar kadastra apzīm. 7078 004 0500 – 0.43 ha platībā  par starpgabalu. 

 

 2. Atsavināšanas gadījumā zemes vienība nevar veidot jaunu nekustamo īpašumu.  

 

 3. Piekrist zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 004 0500 atsavināšanai, kas tiks 

pievienota pie blakus esošā nekutamā īpašuma “Zīles” ar kadastra Nr. 7078 004 0030 kā 

starpgabals. 
 

4. 

Par zemes nomu 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iedzīvotāju iesniegumus zemes nomas jautājumos, saskaņā 

ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, 

M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Iznomāt Mārim Golubcovam zemes gabalu 1090 m2 platībā Rīgas ielā 87, 

Varakļāni, sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu no 01.10.2017. līdz 31.12.2020. 

 

 2. Iznomāt Agnesei Solozemniecei zemes gabalu 605 m2 platībā Rīgas ielā 87, 

Varakļāni, sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu no 01.10.2017. līdz 31.12.2020. 

 

 3. Iznomāt Antoņinai Morozai zemes gabalu 154 m2 platībā Ganību ielā 28, Varakļāni, 

sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu no 01.10.2017. līdz 31.12.2020. 

 

 4. Iznomāt Staņislavam Zvīdrim zemes gabalu 270 m2 platībā Ganību ielā 28, 

Varakļāni, sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu no 01.10.2017. līdz 31.12.2020. 

 

 5. Iznomāt Lilitai Ozoliņai zemes gabalu 670 m2 platībā Rēzeknes ielā 23, Varakļāni, 

sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu no 01.10.2017. līdz 31.12.2020. 

 

 6. Iznomāt Valentīnai Sprukstiņai zemes gabalu 330 m2 platībā Rēzeknes ielā 23, 

Varakļāni, sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu no 01.10.2017. līdz 31.12.2020. 

 

 7. Iznomāt Vilim Zepam zemes gabalu 900 m2 platībā Rēzeknes ielā 23, Varakļāni, 

sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu no 01.10.2017. līdz 31.12.2020. 

 

 8. Iznomāt Zintai Zepai zemes gabalu 1100 m2 platībā Rēzeknes ielā 23, Varakļāni, 

sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu no 01.10.2017. līdz 31.12.2020. 

 

 9. Iznomāt Anitai Ikauniecei zemes gabalu 1092 m2 platībā Krustpils ielā 33, 

Varakļāni, sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu no 01.10.2017. līdz 31.12.2020. 

 

 10. Iznomāt Ivaram Ikauniekam zemes gabalu 360 m2 platībā Krustpils ielā 33, 

Varakļāni, sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu no 01.10.2017. līdz 31.12.2020. 

 

 11. Iznomāt Emmai Āboltiņai zemes gabalu 558 m2 platībā Krustpils ielā 33, 

Varakļāni, sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu no 01.10.2017. līdz 31.12.2020. 

 

 12. Iznomāt Annai Tāraudei zemes gabalu 1058 m2 platībā Krustpils ielā 33, 

Varakļāni, sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu no 01.10.2017. līdz 31.12.2020. 
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5. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Raimondam Loginam 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Ilonas Eidukas 11.07.2017. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu Raimondam Loginam viņai lietojumā esošajā īpašumā “Dadzīši”, Varakļānu pag., 

saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu un 12.panta pirmās daļas 

2.punktu, MK 11.02.2003. noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2.punktu, ņemot vērā pašvaldības atbildīgās personas dzīvesvietas deklarēšanas 

jautājumos R.Upenieces sagatavoto informāciju, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 

balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – 

nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Anulēt ziņas par Raimonda Logina deklarēto dzīvesvietu adresē “Dadzīši”, 

Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

6. 

Par atbalstu biedrības “Ļovāni” projektam “Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana 

Ļovānos” 

 

Tiek dots vārds, M.Justam 

 

 Izskatot biedrības “Ļovāni” valdes priekšsēdētājas Irēnas Ereles 14.09.2017. pašvaldībā 

saņemto iesniegumu ar lūgumu atbalstīt biedrību projektu “Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana 

Ļovānos”, sniedzot atbalstu atkritumu urnu un tualešu apsaimniekošanā,  Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, 

M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, J.Erelam nebalsojot, NOLEMJ: 

 

 1. Atbalstīt biedrību “Ļovāni” projekta “Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana Ļovānos” 

realizācijā, slēdzot sadarbības līgumu par daļēju atkritumu urnu un tualešu apsaimniekošanas 

izdevumu segšanu. 

 

 2. Līgumā paredzēt pašvaldības ikmēneša līdzfinansējumu biedrībai “Ļovāni” līdz EUR 

60,00 apmērā atpūtas sezonas laikā. 
 

7. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2017.gada oktobrī, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo 

noteikumu Nr. 4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 

2.2.1.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, 

D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
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 1. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 85 gadu jubileju 70,00 euro apmērā šādiem Varakļānu 

novada iedzīvotājiem: 

 1.1. Evaldam Bārbalam; 

 1.2. Veronikai Nusbergai. 

 

 

 2.  Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, 

LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

8. 

Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Ilonas Apsītes 19.09.2017. iesniegumu par dzīvokļa Miera ielā 14A-1, Varakļāni, 

īres līguma pagarināšanu, atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantam, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, 

G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt Ilonai Apsītei īres līgumu dzīvoklim Miera ielā 14A-1, Varakļāni, uz laika 

periodu līdz 31.10.2022. 
 

9. 

Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

 Izskatot Sintijas Rihteres 12.09.2017. pašvaldībā saņemto iesniegumu par dzīvokļa Miera 

ielā 12-7, Varakļāni, īres līguma pārtraukšanu, pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 

27.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, 

D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Lauzt ar Sintiju Rihteri noslēgto īres līgumu par dzīvokli Miera ielā 12-7, Varakļāni, 

ar 30.09.2017.; 

 1.1. uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA noslēgt ar Sintiju Rihteri 

vienošanos par īres un komunālo maksājumu parāda segšanu. 
 

10. 

Par dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Pētera Trūpa 01.09.2017. iesniegumu par dzīvokļa Zemgales ielā 16-2, 

Varakļāni, īres līguma pārslēgšanu, atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtajai 

daļai, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, 

M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Sakarā ar īrnieces Maijas Trūpas nāvi pārslēgt pašvaldībai piederošā dzīvokļa 

Zemgales ielā 16-2, Varakļāni, īres līgumu uz dēla Pētera Trūpa vārda. 

 

 2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 10.10.2017. sagatavot un 

noslēgt ar Pēteri Trūpu dzīvokļa Zemgales ielā 16-2, Varakļāni, terminēto īres līgumu uz laiku 

līdz 30.09.2018. 
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11. 

Par sociālo dzīvokļu īri  
 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 

6.pantu, atbilstoši sociālo dzīvojamo māju nolikumos noteiktajam, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, 

M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pārtraukt Irinai Cēsniecei sociālā dzīvokļa Pils ielā 32-4, Varakļānos, īres līgumu ar 

31.10.2017. 

 

 2. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 31.03.2018.: 

 2.1. Zinaidai Garančai par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-6, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 

23,9 m2); 

 2.2. Pēterim Poļakam par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-9, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 

26,0 m2); 

 2.3. Guntaram Strodam par sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-3, Varakļānos (1 ist. ar 

kopējo platību 31,5 m2). 

 

 3. Piešķirt Ņinai Vlasovai sociālo dzīvokli Lubānas ielā 12-3, Varakļāni (1ist.; 43,3 m2 

kopplat.) uz laika periodu līdz 31.03.2018. 

 

 4. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 10.10.2017. sagatavot un 

noslēgt 2.-3.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus. 
 

12. 

Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam  

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot domes priekšsēdētāja Māra Justa lūgumu par atvaļinājuma piešķiršanu, saskaņā 

ar Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, 

“Varakļānu novada domes pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu”, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, 

N.Lazda, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, M.Justam un G.Puntužam nebalsojot, 

NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt Varakļānu novada domes priekšsēdētājam Mārim Justam daļēju atvaļinājumu 2 

(divas) kalendārās nedēļas laikā no 02.10.2017. līdz 15.10.2017. par nostrādāto laika periodu no 

26.04.2012. līdz 25.10.2012. 

 

 2. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvietot domes priekšsēdētāja vietniekam 

Gunāram Puntužam, nosakot samaksu par darbu atbilstoši “Varakļānu novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” noteiktajam. 

 

 3. Domes priekšsēdētājam M.Justam, aizejot atvaļinājumā, izmaksāt pabalstu 50% 

apmērā no mēnešalgas 
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13. 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

 Izskatot Andreja Pauniņa 22.09.2017. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Liepas” 

nosaukuma maiņu uz “Jaunliepas”, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu 

likuma 14.panta otro, trešo un ceturto daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm 

“par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ:  

 

 1. Mainīt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 7078 004 0233 nosaukumu no “Liepas” 

uz “Jaunliepas”. 
 

14. 

Par telpu nomas maksas noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada pansionāta “Varavīksne” vadītājas I.Vecozolas priekšlikumu 

par telpu nomas maksas izcenojumiem, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 

(J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” 

– nav, NOLEMJ: 

 

 1. Noteikt Varakļānu novada pansionāta “Varavīksne” telpu grupai adresē “Stirnienes 

muiža 3-3”, Varakļānu pag., nomas maksu 0,45 €/m2 (+ PVN) diennaktī. 

 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde notiks 26.10.2017. plkst. 1500. 

 

Sēde darbu beidz plkst. 1535 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 

 


